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KaVo ESTETICA® E50

Hvilke egenskaper må et behandlingssystem ha som overbeviser på grunn av sin enkelhet?
Den som vil optimere og forenkle aktuelle tannmedisinske prosesser, må for det første gjøre følgende: stille spørsmål. Hvilke forutsetninger er 
nødvendige for at du kan betjene instrumentbordet fullstendig intu itivt? Hvordan må pasientstolen kjennes ut for at pasienten alltid gjerne vil 
komme tilbake til deg? Hva gjør en fotpedal til et ergonomisk overbevisende verktøy? Hvordan kan assistentene dine arbeide mer effektivt og 
hjelpe deg uten vanskeligheter? Hvordan ser et hygienekonsept ut, der både du og medarbeiderne dine sparer verdifull tid hver dag, samtidig 
som at alle deltakerne er best mulig beskyttet?

Svar på alle spørsmålene fi nner du på de neste sidene.

Mange intelligente detaljer, ett enkelt mål. 
Arbeide intuitivt.
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Konsentrer deg fullstendig om arbeidet 
på pasienten. Behandlingsenheten gir deg 
samtidig omfattende støtte.



Du trenger instrumentbord som kan betjenes logiskt. Ergonomi er det samme som KaVo. 
Ganske enkelt.

100% logikk: Aktiver alle funksjonene 
raskt og komfortabelt. 
Egentlig klart, men ingen selvfølge: Du fi nner alle funksjonene der 
du antar at de er plassert på instrumentbordet. Lang innarbeiding, 
plagsom leting i håndboken og søking under behandlingen uteblir, 
takket være det logiske kontrollpanelet som betjenes via direktetas-
ter uten kompliserte dobbeltfunksjoner. 

Du kan starte arbeidet umiddelbart. I bakgrunnen sørger den nye, 
moderne programvaren for at alt fungerer feilfritt. Direkte taster for 
standardfunksjoner, den klare designen og KaVo-fargeskjemaet gjør 
det enda lettere for deg. På denne måten sparer du verdifull tid ved 
alle behandlinger.

Takket være det logiske displayet kan KaVo ESTETICA E50 betjenes raskt og 
komfortabelt. Ta ut et instrument og få alle viktige informasjoner i en oversikt. 

Ønsker du mer? Med MEMOdent henter du raskt og pålitelig frem lagrede para-
metre for hvert instrument for behandlingsprosesser som gjentas
 (mulig på 3 programnivåer for opp til 6 behandlere).

Med de valgfrie instrumentene er du også 
fl eksibel i fremtiden.
Du velger instrumenter helt etter eget behov og takket være 
koplingssystemene – det universelle grensesnittet – er du alltid 
fl eksibel. Dersom den hyppigst brukte behandlingsmetoden endres 
etter en tid, er det også mulig å gjøre endringer på et senere tidspunkt. 
Du er optimalt utstyrt for fremtiden med integrerte teknologier, som 
motorstyringen KaVo SMARTdrive. Du har muligheten å utstyre KaVo 
ESTETICA E50 med Endo- og HF-kirurgifunksjoner eller f.eks. å supplere 
enheten med innovasjoner som ultralyd-Scaler PiezoLED og den mest 
moderne motoren på markedet – KaVo COMFORTdrive – 

Logisk instrumentbord – 
Høydepunktene og fordeler for deg:

 •  Logisk effektivt arbeid på grunn av logisk og enkel betjening

• Styring over direktevalgtaster

• Moduler, kan konfi gureres og utvides

• Avslappet holdning og alt innenfor rekkevidden til enhver tid

Optimal ergonomi 
på grunn av den lave 
bord høyden på 45 cm og 
de avbalanserte svinge-
bøylene med inviduell 
innstillbar returfjær-
kraft. Den maksimale 
teleskoplengden på 
instrumentslangene på 
90cm gir større frihet 
ved be handlingen. 
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Vi åpner veien for mer komfort.
Posisjoner instrumentbordet der det er mest komfortabelt for deg til 
enhver tid. På grunn av de lange instrumentenpiskene og den minimerte 
bordhøyden, får du optimale posisjoneringsmuligheter for en avslappet 
behandling som ikke tretter. Den lave bordhøyden reduserer i tillegg 
kollisjonsfare med behandlingslampe, mikroskop, pannelampe og teles-
kopiske briller. Piskene optimalt avbalanserte, fjærkraften kan innstilles 
individuelt. Velg om du vil arbeide med to eller uten låseposisjoner. Med 
en teleskoplengde på 90 cm på instrumentslangene når du alltid frem til 
arbeidsfeltet uten vanskeligheter.

Optimal tilgang til instrumentene – for 
maksimal effektivitet ved hvert håndgrep.
Arm-designen på KaVo ESTETICA E50 er elegant og samtidig meget 
funksjonell. Den muliggjør maksimal bevegelsesradius og gir ideell 
tilgang til instrumentene. Det intelligente brettbordet kan monteres til 
høyre eller venstre på bordet. Brettet kan skyves horisontalt. I svinge-
versjonen kan du i tillegg justere det på langs og hekte det på på den 
siden du ønsker. Med dette utvalget og denne fl eksibiliteten får du 
optimal støtte ved hver behandling.

Enten du utfører 
behandlingen alene 
eller sammen med 
en assistent, kan du 
posisjonere instru-
mentbordet,  brettet 
og assistentenheten 
optimalt på grunn av 
den store bevegelses-
radiusen.

KaVo ESTETICA® E50

Ved kjøp kan du velge et instrumentbord med fem 
eller seks moduler, og få hjelp til å konfi gurere alle 
posisjonene etter eget behov.
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Pasientstol og lampe – 
Høydepunktene og fordeler for deg:

 • Optimalt og fl eksibelt sete for alle pasienter

 •  Komfortabel liggefl ate takket være mykt polster med ergono-
misk fordypning og integrert korsrygg støtte

 • To fl eksible hodestøtter er tilgjengelige

 • Den høyeste posisjonen er egnet for å arbeide stående

 •  Behandlingslampe KAVOLUX 1410 med skyggefritt lysfelt
i dagslyskvalitet

Slik føler pasientene dine seg vel:
Det er bare å sette seg ned og slappe av.

La pasientene innta en egnet og behagelig 
sitte-/ligge stilling.
Når pasienten har inntatt en god stilling i behandlingsstolen og 
føler seg vel, beveger han/hun seg betraktelig mindre. Fordelen for 
deg: Du kan arbeide mer effektivt og konsentrere deg fullstendig om 
behandling en. Det myke polsteret, den ergonomiske fordypningen 
og lordosestøtten er faktorene som gir pasienten en god stilling. 
Utover dette kan du heve sittefl aten manuelt, f.eks. ved behandling 
av barn.

De best mulige betingelsene for arbeids-
feltet ditt er oppfylt.
Posisjoner pasienten og hodet til pasienten slik at du kan arbeide på 
bes t mulig måte – i forhold til pasientens antydninger og individu-
elle forut setninger. Dette gjør du ved å innstille 2-ledds hodestøtten 
tilsvarende. Du kan velge mellom variantene med dreieknapp og 
trykknapp. Det fl eksible vendepolsteret for versjonen med trykktast 
støtter nakken og er spesielt egnet for behandling av barn.

KAVOLUX 1410 gir begeistrede pasienter.
Gjør arbeidet enklere med det jevne dagslyslignende lyset fra be-
handlingslampen KAVOLUX 1410. Det eksakte lysfeltet med trinnløs 
lysstyrkeregulering på 8.000 til 30.000 LUX støtter deg ideelt, uten 
å blende pasientene dine. Du kan dreie glassmantelrefl ektoren 180° 
og bruke lampen fl eksibelt til enhver tid. Sammenlignet med tradis-
jonelle LED-behandlingslamper profi tterer du av et lavere herdenivå 
ved komposittarbeider.

Sikkerhet for deg og passientene 
dine: Lampen er splintfri fordi lam-
pekabinettet er lukket. Håndtakene 
er avtakbare og kan desinfi seres 
termisk eller steriliseres etter behov.

Ganske enkelt komfortabelt: 2-ledds 
hodestøtte som kan betjenes med en hånd, 
med dreibart hodepolster og perfekt 
komfortabel nakkestøtte.

Fleksibel justerbar: Pasientens hode er 
perfekt posisjonert ved hjelp av trinn løs 
justering av 2-ledds hodestøtten med 
dreieknapp.

Løftemekanismen gjør at pasienter med forskjellige høyder alltid kan innta en 
komfortabel stilling: Uten å stekke ut, belaste magemusklene eller ryggen.

KaVo ESTETICA® E50

Den laveste posisjonen er på 395 mm og den høyeste 
posisjonen er på 780 mm, slik at pasientstolen kan 
innstilles optimalt på alle behandlingssituasjoner. 
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Fotpedal og assistentenhet – 
Høydepunktene og fordeler for deg:

 •  Avslappet og enkel betjening av stol-, 
instrumenter- og multimediafunksjoner met foten

 • Fotstyring som ikke tretter, takket være høyre-/venstrebevegelse

• Trådløs fotpedal for enda mer hygiene

 • Enkel, nøyaktig turtallsstyring med MEMOdent

  •  Enkel betjening av assistentenheten med direktevalgtaster

•  Maksimal fl eksibilitet for assistentenheten på grunn av 
stort svingområde og høydejustering

Omfattende komfort går ganske enkelt lenger:
helt ned i føttene.

Mye blir enklere for assistenten din.
For deg blir alt mer effektivt.

Ergonomisk og hygienisk 
arbeid uten å gi full gass.
Styr alle stol-, instrument- og multimediafunksjoner også med 
fotpedalen. Det er helt enkelt. På grunn av den ergonomiske høyre-/
venstrebevegelsen med foten belastes ikke benmusklene konstant 
og kan slappe av. Fordi du ikke trenger å bruke hendene når du sty-
rer funksjonene, reduseres i tillegg risikoen for krysskontaminasjon.

Med MEMOdent er tid og sikkerhet på 
din side.
Med MEMOdent-funksjonen kan du lagre viktige parametre som 
turtall, kjøling og kaldlysintensitet for hvert instrument på en enkel 
måte ved å bruke Premium-svingpedalens midtstilling. Et lett trykk 
med foten er nok, og du kan alltid hente frem behandlingsprosesser 
som gjentas. 

Den innovative fjernstyringsteknologien 
fra 
KaVo gir deg all frihet.
Din trådløse Premium-fotpedal fungerer helt feilfritt, sikkert og 
jevnt: Høyeffektsbatteriet rommer energi for ca. to måneder, mens 
oppladningen kun tar tre timer. Selvsagt har batteriene verken 
selvutladning eller memory-effekt, slik at du kan være sikker på at 
fotpedalen alltid fungerer. Og: den har ingen kabel som må rengjøres.

Direktevalgtaster for hurtig innarbeiding 
og rask behandling.
Nøkkelen til effektiviteten av assistentenheten er direktevalgtaste-
ne på betjeningselementet. Ved hjelp av disse kan den hente frem 
alle viktige funksjoner med et tastetrykk: Glassfyller for munnskyl-
lingsvann, skylling av skålen, intensivdesinfi sering, HYDROclean, 
lysdimmer eller lampe og tidsur. Det fi nnes ingen overfl ødige taster, 
kun nyttige funksjoner.

Med denne enheten oppnår 
assistentene dine maksimal effektivitet.
Betjeningselementets svingområde er nøye bereg net, slik at elemen-
tet er tilgjengelig for deg til enhver tid. Assistenten kan sette den 
i ønsket posisjon. Muligheten til å justere den i høyden gir samti-
dig optimal støtte – det er til og med mulig utføre behandlingen 
stående.

Med eller uten kabel: Posisjoner Premium-fotpedalen slik du 
ønsker. Med den trådløse versjonen har du maksimal frihet, og 
fordi den ikke har noen kabel har du enda bedre forutsetninger 
for hygiene.

Med direktevalgtaster og oversiktlige funks-
joner blir assistentenheten en „effektivitet-
senhet“.

KaVo ESTETICA® E50

En investering for fremtiden: 
Høydejusteringen for 
assistentenheten muliggjør en 
ergonomisk sunn arbeidsstilling 
og enheten sørger for at assisten-
tene dine utfører arbeidet uten 
vanskeligheter.
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KaVo ESTETICA® E50

Enkel og sikker hygiene – 
Høydepunktene og fordeler for deg:

 • Automatisert og standardisert hygiene

 •  Tidsbesparende og enkel rengjøring på grunn av avtakbare 
instrumentdeler som er lette å rengjøre

 • Høyeste standard i samsvar med RKI-retningslinjer

 • Ekstra sikkerhet på grunn av tilbakesugings-stopp

 •  Forbedret hygiene på grunn av deksler på kabinettets øvre 
og nedre deler

Perfekt hygiene uten kompromisser.
Tidsbesparende og enkelt.

Sikkerhet har høyeste prioritet.
For alle.

Sett utenfra er det rene 
fakta ...
Rengjøringen av KaVo ESTETICA E50 er fenomenalt enkel. Viktige 
komponenter som f.eks. silikonmatten, instrumentbrettet, svinge-
bøylen og spyttfonten kan enkelt tas av for å desinfi seres. Samtlige 
fl ater er enkle å rengjøre, inkludert alle kontaminerte deler i aeroso-
lområdet. For at det ikke kan trenge inn smuss i behandlingsenhe-
ten, er kabinettets øvre- og nedre deler komplett lukket.

... sett innenfra er det perfekt hygiene.
Det rengjøringsvennlige sugefi ltersystemet gjør at medarbeiderne 
dine sparer tid under hygienearbeidene. Sugefi lteret kan skiftes ut 
på en enkel og sikker måte.

Sikre funksjonsdyktigheten med HYDRO-
clean.
Tilstoppede fi ltre og hindringer i sugesystemet unngås. Start ganske 
enkelt det automatiske programmet for hydromekanisk rengjøring 
av amalgamutskille-, suge- og avløpssystemet innenfor og utenfor 
behandlingsenheten manuelt. Ferskt og rent vann tynner ut blod og 
sekret, slik at det ikke lagrer seg i eller tilsmusser sugesystemet eller 
avløpet. På denne måten unngår du avbruddstider og kostnader som 
kan oppstå ved vedlikehold av amal gamutskillere og separasjons-
automater.

Enkel og tidsbesparende: DEKASEPTOL.
KaVo DEKASEPTOL-gele er ferdigblandet og klar for bruk. På denne 
måten sparer du verdifulle minutter. DEKASEPTOL fukter sugeslanger 
og -systemer komplett og angriper de kritiske stedene istedenfor å 
bare bli skylt gjennom.

Beskytt ledningene mot bakterieholdig 
vann.
DVGW har høye hygienestandarder og KaVo oppfyller disse. Vann-
modulen med fri vanntilførsel på KaVo ESTETICA E50 oppfyller 
DVGW-standarden og hindrer eventuell ny kontamination i husets 
forsyningssledning. Ytterligere sørger permanentdesinfi seringen 
med KaVo OXYGENAL for permanent reduksjon av alger og bakterier. 
Det ekstra intensivdesinfi seringsprogrammet med en sterkere 
OXYGENAL-konsentrasjon tar kun ca. 45 minutter. Det beskytter 
pasientene mot mikroorganismer som kan dannes i større grad under 
stagnasjonstider som helger eller i ferier. Bruk intensivdesinfi se-
ringen som en forsiktighetsregel også f.eks. etter behandling av 
risikopasienter.

Minimer risiko ved hjelp av skyllepro-
grammet fra RKI.
Oppfyll kravene i de aktuelle RKI-retningslinjene. 
KaVo ESTETICA E50 sørger for en standardisert og automatisert skylling 
av instrumentene før arbeidet påbegynnes og etter hver pasient.

Returstoppen beskytter alle vedrørende 
personer ekstra.
Alle KaVo-instrumenter og -motorer har en automatisk returstopp 
som beskytter vannforsyningssystemet pålitelig. På denne måten 
hindres det at kontaminert sprayvann suges inn i behandlingsenhe-
ten. Du, teamet ditt og pasientene dine kan føle dere sikre.

Håndtaker, silikonmatter, spyttfontener, instrumentbrett og svinge bøyler kan lett 
tas av og desinfi seres. Sugefi ltrene kan enkelt skiftes ut takket være hygie-
nehåndtaket.

måten sparer du verdifulle minutter. DEKASEPTOL fukter sugeslanger 
og -systemer komplett og angriper de kritiske stedene istedenfor å 
bare bli skylt gjennom.
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Enkel hygiene: Alle fl atene er spaltefrie og 
derfor enkle å rengjøre.



Hvilke egenskaper må et behandlingssystem 
ha for at det gir deg maksimal sikkerhet for 
fremtiden?
Hvordan kan du forsikre deg om at systemet tilpasser seg dine hyppigst 
brukte behandlingsmetoder og -sedvaner dersom disse skulle endre 
seg i fremtiden. Hva skjer når det lanseres nye behandlingsmetoder? 
Hvilke teknologier må være monterte allerede i dag? Hvordan kan 
multimediafunksjoner støtte deg i arbeidet? Hvilke drev vil også passe 
til dine instrumenter i fremtiden? Hvilke grensesnitt er kompatible med 
fremtidige utvidelser? 

Alle svarene får du på de neste sidene.

Ganske enkelt smart. 
Når du tenker på i morgen allerede i dag. 

KaVo ESTETICA® E50
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Ved valg av behandlings enhet er det 
viktig å tenke på sikkerhet for fremtiden. 
Derfor er KaVo ESTETICA E50 det perfekte 
valget. 



Vær åpen for noe nytt. 
Du avgjør fremtiden din allerede nå.

Også for endodonti er du optimalt utstyrt.
For krevende oppgraver som f.eks. endodonti kan KaVo ESTETICA E50 
ganske enkelt opprustes: Den kollektorfrie 
mikromotoren KL 702 med valgfri dreiemomentstyring har en 
autorevers og autorevers forward. Kontroller turtallsområdet på 
100 - 40.000 o/min komfortabelt og nøyaktig ved endodontidrift og 
normaldrift med fotpedalen. Du slipper å kjøpe ekstra instrumenter 
for endodoniske arbeider.

Kraft, hurtighet og letthet 
kombineres av COMFORTdrive.
Med COMFORTdrive har KaVo innledet en ny instrumentepoke. 
Dette drevet forbinder fordelene ved turbin og instrumenter i høy 
hastighet i en kompakt løsning. Egnet for alle preparasjoner med 
inntil 200.000 o/min uten translasjon. Samtidig ligger COMFORT-
drive meget lett i hånden. 40 % mindre vekt gjør arbeidet betydelig 
lettere. Instrumentets tyngdepunkt er optimalt avbalansert. Hånden 
og fi ngrene belastes betraktelig mindre, slik at du kan arbeide med 
maksimal nøyaktighet.

Vær oppdatert med den anerkjente
grensesnittstandarden USB.

Kople helt enkelt til ytter-
ligere valgfrie apparater 
over USB-grensesnittet på 
KaVo ESTETICA E50. Dette 
er spesielt enk elt, fordi det 
vanligvis ikke er nødvendig å 
utføre ekstra innstillinger for 
USB. Behandlings systemet 
registrerer og gjenkjenner 
den tilkoplede enheten 
automatisk.

Individuell påmontering – 
Høydepunktene og fordeler for deg:

 •  Integrert SMARTdrive for nøyaktig arbeid i
lave turtallsområder

 •  KL 702-mikromotor og integrert dreiemoment -
styring for endodontisk arbeid

 •  PiezoLED for effektiv og tidsbesparende 
pasientbehandling

•  Nyeste instrumentteknikk med COMFORTdrive 
for enda mer avslappet og effektiv preparering

 •  Sikkerhet for fremtiden, standardisert grensesnitt 
for problemløs tilkopling av eksterne apparater

  •  Et bredt utvalg av intelligent ekstrautstyr, 
kan også utstyres senere

Den kollektorfrie 
mikromotoren lig-
ger lett i hånden og 
er fullt steriliserbar. 

Behandle pasientene tidsbesparende og 
effektivt med PiezoLED.
Med den nye PiezoLED-Scaler sikrer du en ytterst grundig og 
effektiv tannrengjøring for dine pasienter. KaVo CARE-teknologien 
muliggjør en unik og harmonisk effektivitet og optimal lineær 
instrumentbevegelse ved hjelp av sinus-signalet. Tann og tannkjøtt 
berøres ikke i de spesielt fi ligrane områdene på grunn av det nøyak-
tige arbeidet. 

Det sirkulære lyset fra LED-en gir optimal sikt, og i samspill med 
den enkle og ergonomiske designen behandler du pasientene under 
optimale betingelser til enhver tid.

PiezoLED: Innovativ KaVo CARE-teknologi 
med intelligent feedback-kontroll for 
høyeste standard innenfor pasient-
behandling.
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SMARTdrive eskorterer deg kraftig- og 
 skånsomt inn i fremtiden.
Den nye motorstyringen SMARTdrive med full maskinkraft og spe-
sielt vibrasjonsfri oppstart allerede ved lave turtallsområder fra 100 
o/min, gjør arbeidet mer nøyaktig, effektivt og tidsbesparende. Det 
bredere dreiemomentområdet gjør alle hånd- og vinkelstykker mer 
allsidige i bruk, slik at hvert vinkelstykke kan brukes på enda fl ere 
områder.

Sikkerhet for fremtiden, takket være
eksklusiv KaVo-fordel.
Vet du allerede i dag hvilke behandlingsmetoder du vil bruke oftest i 
morgen? Nå trenger du ikke å bestemme deg for én spesiell metode. 
For bare med KaVo har du muligheten til å oppruste instrumentbor-
det fra fem til seks brett. Du velger instrumentene helt etter eget 
behov.

Den nye motorstyringen SMARTdrive med full maskinkraft og spe-
sielt vibrasjonsfri oppstart allerede ved lave turtallsområder fra 100 

Det sirkulære lyset fra LED-en gir optimal sikt, og i samspill med 
den enkle og ergonomiske designen behandler du pasientene under 
optimale betingelser til enhver tid.

PiezoLED: Innovativ KaVo 
med intelligent feedback-kontroll for 
høyeste standard innenfor pasient-
behandling.

Turtall

Motor karakteristiske SMARTdrive
Motor karakteristiske Standard
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o/min, gjør arbeidet mer nøyaktig, effektivt og tidsbesparende. Det 
bredere dreiemomentområdet gjør alle hånd- og vinkelstykker mer 
allsidige i bruk, slik at hvert vinkelstykke kan brukes på enda fl ere 

Benytt deg av den store mask-
in kraften og vibrationsfrie 
oppstarten på KaVo SMARTdrive 
med utvidet turtallsområde på 
100 – 40.000 o/min.
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Høydepunktene og fordeler for deg:

 •  KL 702-mikromotor og integrert dreiemoment -

•  Nyeste instrumentteknikk med COMFORTdrive 
for enda mer avslappet og effektiv preparering

 •  Sikkerhet for fremtiden, standardisert grensesnitt 
for problemløs tilkopling av eksterne apparater

KaVo COMFORTdrive er din effekt-
ive lettvekter med ytterst 
behagelig driftslyd.



ERGOcom light multimedia – 
Høydepunktene og fordeler for deg:

• Kamerabilder kan også vises uten PC

• Visning av fi re kamerabilder samtidig

•  PC-, mikroskop- og røntgenbilder på   
dentalenhetens display

•  Hygienisk betjening med fotpedal

Ha en avslappet holdning til fremtiden. 
Du er maksimalt forberedt.

Ganske enkelt maksimal oversikt.
Din inntreden i den digitale dentalverdenen.

En investering i din personlige 
fremtid.
KaVo ESTETICA E50 er konstruert slik at den støtter deg ergonomisk 
optimalt og sørger for effektive arbeidsprosesser. Med gjennom-
prøvde komponenter som stadig videreutvikles – som f.eks. den helt 
nye elektronikken – har den maksimal innovasjonskraft, funksjon 
og formell kvalitet. På denne måten er du også optimalt utstyrt for 
fremtiden. 

Opplev fordelene ved 
hurtighet og komfort med ERGOcom 
light.
Kople sammen systemene på en enkel måte: praksisdatamaskin, 
behandlingsenhet og ytterligere mediakilder. På denne måten kan 
du blandt annet se den nyeste diagnosen for den aktuelle pasienten 
direkte på 17“-displayet på KaVo ESTETICA E50 – og de til- 
hørende røntgen-, mikroskop- og kameraopptakene, eller bilder 
fra PC-en. Umiddelbart og uten at du eller assistentene må forlate 
rommet. ERGOcom light er en enkel og valgfri løsning for dette.

Multimediasystemet er allerede 
driftsklart.
Du trenger verken å tilkboble til en PC eller å legge ut kabler for 
å kunne bruke ERGOcom light. Funksjonene kan både styres med 
fotpedal og via instrumentbordet på KaVo ESTETICA E50.

Du og 
pasientene får ny sikt med kameraet.
Anskueliggjør behandlingsbehovet for pasientene med de inntrykks-
fulle, skarpe bildene fra intraoralkameraet ERGOcam, og bruk bil-
dene også som dokumentasjon på behandlingssuksessen. Kameraet 
er spesielt lett og kommer også til på trange steder. Det integrerte 
LED-lyset gir perfekt lys til enhver tid.

Det intraorale kameraet ERGOcam gir pasi-
enten muligheten å se inn i sin egen munn 
på displayet. Ta opp, vis og forstørr brillante 
bilder – arbeidet ditt blir mer konkret og 
forståelig.

Praksisen markedsføres nesten av seg selv. 
Minimer ventetider og informer pasientene om 
praksistilbudet. 

Ta sjansen på det klassisk moderne.
Du, assistentene og pasientene skal også sette pris på behandlings-
systemet i år fremover og systemet må alltid tilfredsstille optiske 
krav. Vær derfor med på å skape din fremtidstrend med den moder-
ne designen og de attraktive nye fargene. 

Du sparer tid og penger nå og 
senere med servicefunksjonene.
Med den integrerte KaVo MEDIAgateway-en kan du utføre program-
vareoppdatering, servicekontroller og fremtidige utvidelser hurtig, 
effektivt og prisgunstig.

KaVo ESTETICA® E50
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Et enkelt valg:
høyeste kvalitet for høyeste krav.

KaVo ESTETICA® E50

Fin arbeidsfl yt uten avbrudd, dag etter dag, 
selv etter mange år som med en ny maskin: 
Dette kjennetegner behandlingsenhetene 
fra KaVo.

Hvilke egenskaper må et behandlingssystem ha for 
å bli 100% pålitelig?
Hvilke kvalitetsmål må en produsent ha for at du skal bli helt fornøyd? Hvilke 
egenskaper er nødvendige som sikrer at du treffer det riktige valget av be-
handlingsenhet? Er det mulig å oppfylle strenge miljøforskrifter til tross for alle 
hygieneforskriftene? Og hvilken design formidler pasientene dine at de kan føle 
seg sikre til enhver tid?

Alle svarene får du på de neste sidene.
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Ganske enkelt perfekt utført. 
KaVo-kvalitet går ganske enkelt lenger.

KaVo står for gjennomprøvd og frem-
ragende kvalitet.
Vi har ekstremt høye krav til samtlige KaVo-produkter. For kun slik 
kan vi oppfylle de like høye forventningene fra våre kunder.
Våre produkter konstrueres alltid med maks imal nøyaktighet og 
på en solid måte. Gjennomprøvde og høyverdige materialer og 
komponenter som har påviste fordeler i praksis, sørger for at KaVo 
ESTETICA E50 er pålitelig. Videre kontrollerer vi hver enkelt behand-
lingsenhet og utfører omfattende 100%-tester. På denne måten kan 
du være helt trygg ved valg av KaVo ESTETICA E50. 

KaVo-kvalitet – 
Høydepunktene og fordeler for deg:

 • Solid konstruksjon med spesielt høyverdige materialer

 • Nøyaktig bearbeidelse etter høyeste kvalitetsstandarder

 •  Største funksjonssikkerhet på grunn av omfattende
varighetstester

• Optimalt pris-/ytelsesforhold
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Det samlede konseptet for KaVo ESTETICA 
E50 tjener du på.
Dette behandlingssystemet er konstruert med KaVos mangeårige 
erfaring og høyverdige komponenter, som allerede har overbevist 
mange tusen ganger. Vårt motto er å stole på det som er gjennom-
prøvd og å stadig gjøre det som er bra enda bedre. På denne måten 
kan KaVo ESTETICA E50 også oppfylle fremtidige krav med letthet. 
En fullstendig fornuftig investering for deg.

Vern om miljøet allerede i 
praksisen din.
Den som vil ta hensyn til miljøet bør tenke på at dette allerede 
starter i private omgivelser og at også mennesker må beskyttes mot 
skadelige påvirkninger. Derfor er det viktig å vurdere spesielt nøye 
de materialene og substansene du og dine medarbeidere omgås med 
til daglig. KaVo garanterer overfor deg, at du og dine medarbeidere 
er optimalt beskyttet også her. Våre produkter fremstilles i Tyskland 
og oppfyller de strenge tyske miljøbestemmelsene. I tillegg kommer 
den lange overgjennomsnittlige levetiden og den RoHS-konforme 
avfallsbehandlingen av elektronikk, som også senere hindrer at det 
avgis farlige substanser.

Dette kan du stole på: Kontrol-
lert kvalitet etter internasjona-
le høyeste standarder.

KaVo ESTETICA® E50

Eksempel DEKASEPTOL-gele: Den er miljø-
vennlig og biologisk nedbrytbar. Fordi den 
er fri for aldehyd, fenol og klor, er den ingen 
miljørisiko.

Tidløs design, komponenter som er 
utprøvd i praksis og moderne funksjoner 
sørger for at KaVo ESTETICA E50 er 
usedvanlig pålitelig.
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Ta i bruk mulighetene:
Gi enheten et individuelt design.

Du har valget:
Farge og ekstrautstyr. 

1 Ikke i forbindelse med multimedia
2 Kun med vannmodul DVGW og vannfl aske DVGW

 ●  Serieutstyr      ❍  Opsjonalt utstyr      x  Må velges      –  Kan ikke leveres

Polsterfarger

NYTT! KaVo-trendfarger.

svart antrasitt dyp blå kongeblå purpurrød oransje mint horisont perlegrå

sjokoladebrun bær sivgrønn

Lakkfarger

NYTT! KaVo-trendfarger.

purpurrød 
metallic

blå 
metallic

eplegrønnsølv 
metallic

blå sølvfarget 
metallic

oransje dentalhvit
(standard)

rosé 
metallic

champagner 
metallic

Krom-utgave 
sjokoladebrun

Krom-utgave 
dyp blå

sjokoladebrun
metallic

bær
metallic

dyp blå 
metallic

sivgrønn

Trendsettende farger. 
Uansett hvordan du innreder praksisen din, er KaVo ESTETICA E50 tilgjenglig i en passende farge. Kombi ner 
polsterfarge og instrumentlakk helt etter dine individuelle ønsker eller foredle behandlingsenheten ved å velge 
den nye krom-utgaven i sjokoladebrun eller dyp blå. 

Til de elegante krom-utgavene som er foredlet med kromkant, er 
også pasientstolen, samt den nedre delen av stolen lakkert i de 
nye trendfargene.

KaVo ESTETICA® E50

1 Ikke i forbindelse med multimedia
2 Kun med vannmodul DVGW og vannfl aske DVGW

 ●  

Assistentenhet
med Comfort-betjeningsmodul 
Avsug for spraytåke
Spyttsuger
2. Spyttsuger
3-funksjonssprøyte
Multifunksjonssprøyte
LED-polymeriseringshåndstykke
Tray-feste for brettholder
Tray-feste for DIAGNOdent
Svingbar assistentenhet
Sving- og høydejusterbar 
assistentenhet
Sugeslangeføring
Selektivt brett

Apparathus
Spyttfontene porselen
Spyttfontene glass
VACUstopp
Permanentdesinfi sering2

Intensivdesinfi sering
HYDROclean (skyllesystem)
Varmtvannsbereder
MEDIAgateway

Vannforsyningssystem
Vannmodul DVGW
Vannmodul Kompakt
Vannfl aske DVGW
Undertrykkregulator
Tilkopling tilleggsapparat

Avløpssystem
Eksternt avsug
DÜRR amalgamutskiller
DÜRR separasjonsautomatikk
Oppsamler for faste deler

Annet
Trådløs fotpedal premium 
Behandlingslampe KAVOLUX 1410
Behandlingslampe EDI
Forstørrelsesspeil for lampe 1410
Monteringsstativ for lys
Pasientserviceboks
ERGOcom light
DEKASEPTOL basissett
Hygienepakke

 Pasientstol 
Standard
Stol med løftemekanisme
Mykt polster

Ryggstøtte
Progress 

Hodestøtte
2-ledds med dreieknapp
2-ledds med trykktast
Magnetisk kilformet hette
(for 2-G trykktast)

Armlene 
Høyre
Venstre

Instrumentbord
1. Turbinslange
1. LUX motor K 200
1. LUX motor KL 702
3-funksjonssprøyte
Multifunksjonssprøyte
2. Turbinslange
2. LUX motor K 200
2. LUX motor KL 702
SMARTdrive
Integrert dreiemomentstyring (Endo)
COMFORTdrive
PiezoLED Scaler
Multifunksjonsdisplay MEMOdent
Liten røntgenbildemonitor
Panorama--røntgenbildemonitor1

(på lampens monteringsstativ)
Brettholder US-Tray
Brettholder 1 Norm-Tray
Brettholder 2 Norm-Trays
Sprayoppvarming for instrumenter
Fysiologisk saltløsning
Returstopp for instrumenter
HF-elektrokirurgi
USB-grensesnitt
ERGOcam
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